Invitation

PROJEKT KORT
Projekt kort udvikler dig som skytte og giver gode oplevelser og
venskaber med andre skytter både tæt på dig og på tværs af landet.
Mangler du udfordring og sparing i
kampen for at nå målet, at blive en
bedre riffelskytte?
Projekt Kort er for alle skytter uanset
niveau, der gerne vil lidt mere end
almindelig foreningstræning. Alle er
velkomne på holdet.

Derudover vil der blive holdt 6
regionale dagssamlinger, 3 på 15m
og 3 på 50m, på forskellige
skydebaner foredelt i jeres region.

Projekt Kort er et træningstilbud der
forløber over en indendørs- og en
udendørs sæson. Du vil møde andre
skytter som dig selv og trænere der
er klar til at hjælpe dig mod dit mål.
Projekt Kort er opdelt i regioner:
Vest der dækker Jylland og Fyn, og
Øst der dækker Sjælland og øerne.

Stillingstræning
Tekniktræning
Udstyr
Træningsplanlægning
Mentaltræning
Træning med Skydesimulator

Der bliver afholdt to fælles
landssamlinger, en på 15m d. 2.-3.
November og en på 50m d. 1.-3. Maj,
begge afholdes i Vingsted.

På lands- og regionalsamlinger vil
der bl.a. blive arbejdet med:

Med den viden du tilegner dig i
Projekt kort vil du efterfølgende
kunne fungere som træner i din
egen forening og selv stå for at
planlægge og afholde en god skyde
træning.

Registrer dig og få en god pris
Deltagergebyret dækker trænere,
baneleje, lån af Scattanlæg samt
overnatning og forplejning til
landssamlinger.
Hvis du er registeret i din forening
som hjælpetræner via
Foreningsservice får du alt dette til
2800 kr. Er du ikke oprettet koster
det 5600 kr.
Betalingen deles op i to og betales
hhv. ved tilmelding og umiddelbart
forud for anden landssamling.
Din forening kan søge om tilskud i
egen kommune til dækning af din
deltagelse i projektet.
For at deltage skal du skyde i en af
følgende klasser: Junior, Stilling,
Åben, Senior, eller Friklasse.
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